
Sala Mihai Viteazul, Nivel P1

Nr.
crt.

Nr.
înregistrare

la CD

Denumirea iniţiativei legislative sau a problemei înscrise 
pe ordinea de zi şi menţionarea raportorilor

Competenţa CD potrivit art.75 
din Constituţie

Data sesizării 
comisiei Scopul sesizării Termen de 

soluţionare Obiectul de reglementare

0 1 2 3 4 5 6 7

FOND
1 PLx 234/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii îmbunătăţirilor 
funciare nr.138/2004 şi pentru 
abrogarea alin.(2) al art.III din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2013 privind modificarea şi 
completarea Legii îmbunătăţirilor 
funciare nr.138/2004, pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2011 privind unele 
măsuri de organizare a activităţii de 
îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru 
modificarea literei e) a alineatului (6) 
al articolului 3 din Legea nr.220/2008 
pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din 
surse regenarabile, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.158/2016
- consilier: Florica Manole

Cameră decizională

Senatul a adoptat

23.04.2018 Raport comun cu 
Com. pt. Industrii 

și Com. pt. 
Agricultură

S-a primit 
Raport 

preliminar 
comun de 

adoptare cu 
amendamente de 

la Com. pt. 
Agricultură și 

Com. pt. 
Industrii

15.05.2018 INIȚIATORI: 7 deputați
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil

a lucrărilor Comisiei,  în ziua de joi, 3 mai 2018, ora 11:30

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
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2 PLx 12/2017 Punere în acord a  Legi privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2016 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniile educaţiei, 
cercetării, formării profesionale şi 
sănătăţii, ca urmare a Deciziei Curții 
Constituționale Nr. 63/2018
- consilier: Rodica Penescu 

Prima Cameră TAC: 
26.04.2017

12.03.2018 Raport comun cu 
Com. pt. muncă și 

Com. pt. 
Învățământ

S-a primit 
Raport 

preliminar de 
adoptare cu 

amendamente de 
la Com. pt. 

Muncă privind 
punere în acord 

a Legii ca 
urmare a DCC 

Nr. 63/2018

Dezbateri 
generale

30.03.2018 INIȚIATOR: GUVERNUL
CL - aviz favorabil
Legea a fost trimisă la 
promulgare în 27.12.2017
Sesizare de neconstituționalitate 
în 08.01.2018 a Președintelui 
României
Curtea Constituțională a transmis 
DCC Nr. 63/2018 01.03.2018

PREŞEDINTE
EUGEN NICOLICEA
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